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Toimintakertomus vuodelta 2015  
 
Yleistä 

 
Vuoden 2015 alkupuolella Turun Vasemmisto (Turun VAS) keskittyi turkulaisten ehdokkaiden 
tukemiseen eduskuntavaaleissa. Tavoitteena oli saada läpi vähintään kaksi turkulaista ehdokasta. 
Tähän tavoitteeseen päästiinkin, kun Annika Lapintie uusi paikkansa ja Li Andersson pääsi valtavalla 
äänivyöryllä sisään. Johannes Yrttiaho valittiin varakansanedustajaksi. 
 
Yleisesti Turun VAS:n toiminta oli määrältään entisen tasoista ja muodoiltaan aikaisempien vuosien 
tapaista, vilkasta ja monipuolista. Viestintää kehitettiin edelleen. Jäsenjärjestöjen määrä pysyi 
ennallaan, mutta henkilöjäsenten määrä kasvoi vuoden mittaan reippaasti. 

  
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 
Turun kunnallispolitiikassa Turun VAS ajoi kunnallispoliittisen tavoiteohjelmansa ja vasemmistolaisen 
arvopohjan mukaisten tavoitteiden toteuttamista yhteistyössä Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän 
kanssa.  
 
Turun VAS:n edustajat osallistuivat päätöksentekoon kunnallisissa luottamustehtävissä johto- ja 
lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä valtuustotyössä. He kiinnittivät toiminnassaan erityistä 
huomiota työllisyyteen, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tasoon ja saatavuuteen sekä 
ympäristö- ja kulttuurikysymyksiin.   
 
Turun kaupungin osalta kritiikkiä aiheutti edelleen jatkuva sosiaali- ja terveyspalveluiden alibudjetointi 
sekä sivistystoimialan riittämätön budjetointi. Maan hallituksen politiikan seurauksena sotemaksut 
nousivat myös Turussa, ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden kohtalo jäi vaakalaudalle. 

 
Turun VAS pysyi muiden kaupunginvaltuuston ryhmien niin sanotun Uusi Turku –sopimuksen 
ulkopuolella. 
 

Vaalit 
 

Vasemmisto listalla oli eduskuntavaaleissa huhtikuussa 11 turkulaista ehdokasta: Mohammadamin 
Allahmoradi, Li Andersson, Annika Karvonen, Sade Kondelin, Jukka Kärkkäinen, Annika Lapintie, 
Jaakko Lindfors, Teemu Luoma-aho, Tuukka Pääkkönen, Jari Suominen ja Johannes Yrttiaho. Turun 
VAS aktiiveineen teki monipuolista ja näkyvää vaalityötä tukeakseen ehdokkaitaan. Turun VAS hoiti 
päävastuun vaalikadun (Yliopistonkatu) vaalimökkipäivistyksistä, joihin osallistui kymmeniä 
vapaaehtoisia toimijoita. Lukuisat aktiivit osallistuivat myös vaalityöhön toimimalla ehdokkaiden 
tukiryhmissä, jotka mm. jakoivat lehtiä ja vaalimainoksia sekä järjestivät runsaasti erilaisia tilaisuuksia. 
Myös jäsenyhdistykset osallistuivat vaalityöhön ehdokkaitamme tukien. 
 
Valtakunnallisesti Vasemmisto hävisi kaksi paikkaa verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Vaalin 
tulos oli kuitenkin Turussa hyvä: Vasemmisto nousi Turun kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 
(kannatusosuus 14,6 %, äänimäärä 15418). Turkulaiset ehdokkaamme keräsivät suuret äänimäärät, 
kärjessä Andersson 9745 (Varsinais-Suomessa 15071) ja Lapintie 2568 (5027), sekä Yrttiaho 1549 
(2930). 
 
Eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus oli jotakuinkin samalla tasolla kuin tähän asti, koko maassa 70,1, 
Turussa 71 prosenttia.   
 

Päätöksentekoelimet ja hallinto 
 
Kaikki Turun VAS:n kokoukset olivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella avoimia Vasemmiston turkulaisille 
jäsenille. Päätösvaltaisia kokouksissa olivat kunkin toimielimen sääntöjen määräämät henkilöt. 
Kokouksissa oli säännöllisesti valittujen lisäksi muitakin kiinnostuneita osallistujia. 



 
Edustajiston kokoukset 
Sääntömääräinen vuosikokous (kevätedustajisto) pidettiin 26.2.2015 ja siihen osallistui 55 edustajaa 20 
jäsenjärjestöstä. Kokouksessa alusti poliittisesta tilanteesta Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton 
toiminnanjohtaja. Kokous valitsi yksimielisesti Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi Anna Mäkipään 
ja äänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi Elias Laitisen. 
 
Edustajiston syyskokous pidettiin 26.11.2015 ja siihen osallistui 38 edustajaa 17 jäsenjärjestöstä. 
Poliittisen tilannekatsauksen piti Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Kaisa Vallavuori. 
 
Kunnallistoimikunta 
Kunnallistoimikunnan kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta heinäkuuta. 
Kunnallistoimikunnan kokoonpano liitteessä 1. 

 
Kunnallistoimikunnan kokouksissa käsiteltiin kunnallisia kysymyksiä ja viitoitettiin Turun 
Vasemmistoliiton kunnallispoliittinen linja.  Lisäksi kunnallistoimikunta keskittyi kokouksissaan Uusi 
päivä –lehteen sekä mm. kunnallissihteerin rekrytointiin. 
 
 
Puheenjohtajisto 
Kunnallistoimikunnan puheenjohtajisto (Turun VAS:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kunnallissihteeri) valmisteli ja teki esityksiä kunnallistoimikunnalle.   
 
Työryhmät ja jaostot 
Kunnallistoimikunta kutsui koolle 2014 asuntopoliittisen työryhmän, joka kokoontui myös vuonna 2015.  
 
Uusi päivä –lehden julkaisusta vastasi avoin toimituskunta. Toimituskunta piti kokouksiaan useita kertoja 
ja lehteä julkaistiin kaksi numeroa. 
 
Valtuustoryhmä 
Turun VAS:n valtuustoryhmä muodostui edelleen yhdeksästä (9) jäsenestä ja sen työhön osallistui myös 
varajäseniä. Ryhmä kokoontui aina valtuuston kokouksen yhteydessä.   
 
Turun valtuustoryhmän työvaliokunta valmisteli kantoja kaupunginhallituksen kokouksiin. Työvaliokunta 
kokoontui sunnuntai-iltaisin kaupunginhallituksen kokouksia edeltävinä päivinä. 
 
Kesäkuussa pidettiin valtuustoryhmän ja kunnallistoimikunnan yhteiskokous, joka valitsi uusia 
luottamustoimenhaltijoita. Valintoja piti tehdä, koska kansanedustajaksi valittu Li Andersson halusi 
keskittyä kansanedustajan työn hoitamiseen ja erota kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Anderssonin 
(varalla Pirjo Rinne) tilalle kaupunginhallitukseen valittiin Johannes Yrttiaho (Elina Sandelin). Pirjo Rinne 
valittiin kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtajaksi.  
 
Talousarvioseminaari 
Turun VAS:n kuntapäättäjien tavanmukainen kaupungin budjetin käsittelyyn keskittynyt 
talousarvioseminaari pidettiin 31.10. Rakennusliitossa. 

 
Kunnallissihteeri 
Turun VAS:n kunnallissihteeriksi valittiin avoimen haun tuloksena joulukuussa Lauri Simola. Edellinen 
kunnallissihteeri Birgitta Mattsson oli lopettanut tehtävässä syksyllä 2015. 

 

Viestintä 
 
Kunnallistoimikunnan hyväksymät tiedotteet ja kannanotot lähetettiin tiedotusvälineille sekä julkaistiin 
järjestön kotisivuilla ja sähköpostilistalla. Lista julkilausumista ja tiedotteista liitteenä, liite 2. 

 
Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin sähköpostilistoja ja lähetettiin tarpeen mukaan jäsenjärjestöjen 
henkilöjäsenille jäsenkirjeitä.  

 
Uusi Päivä -lehteä julkaistiin kunnallistoimikunnan erillisten päätösten mukaan 2 kaksi kertaa. Numero 
1/2015 ilmestyi Turkulainen lehden 4-sivuisena liitteenä yli 100 000 kappaleen painoksena ennen 



vappua ja sen aiheita olivat mm. lähipalvelut, tehty vaalityö ja Vasemmistoliiton synty. Lehdessä oli 
jonkin verran maksettuja ilmoituksia. 
 
Numero 2/2015 ilmestyi marraskuussa Aamuset-lehden neljänä sivuna yli 100 000 kappaleen 
painoksena ja se käsitteli mm. perusopetuksen leikkauksia, maahanmuuttoa ja rasismia, turkulaista 
sopimuspolitiikkaa ja kaupungin talousarviota. Lehdessä oli maksettuja ilmoituksia. 

 
Lehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin alkusyksystä Minna Sumelius. Lehden toimituskuntaan valittiin 
puheenjohtajisto, Minna Sumelius sekä Risto Rinne. Marraskuun alussa järjestettiin kaikille avoin Uusi 
päivä –kirjoittajakoulutus yhdessä Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten kanssa.  

 
Turun Vasemmistoliiton nettisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.turunvasemmistoliitto.fi.   
 

Järjestötoiminta 
 
Turun VAS:n jäsenyhdistysten (30) määrä pysyi ennallaan, mutta niiden henkilöjäsenten määrä (481) 
kasvoi usealla kymmenellä uudella jäsenellä. Useat jäsenyhdistykset järjestivät eri aiheiden ympärille 
avoimia yleisötilaisuuksia, joita Turun VAS tuki. Näitä olivat ainakin Itä-Turun Vasemmistoliitto, 
Tulevaisuuden Vasemmisto, Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys, Viherpunainen vasemmisto, 
TerVas ja Åbo Gröna vänster. Tilaisuuksiin osallistui parhaimmillaan kymmeniä ihmisiä.  
 
 

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 
 

Hyvä yhteistyö lukuisten järjestöjen kanssa jatkui entiseen tapaan. 
 

Tapahtumat 
 
Turun VAS järjesti eduskuntavaalikampanjoinnin ja avoimien edustajiston sekä kunnallistoimikunnan 
kokousten lisäksi seuraavat tapahtumat tai osallistui seuraaviin tapahtumiin yksin tai jäsenjärjestöjensä 
kanssa  
 
- la 21.2. Vasemmisto liikkeellä: Valtuustoryhmä ja muita aktiiveja Pansiossa ja Varissuolla 
- la 28.2. Vasemmisto liikkeellä: Valtuustoryhmä ja muita aktiiveja Runosmäessä ja Jäkärlässä 
- pe 6.3. Kunnallistoimikunnan suunnitteluilta, Aurinkolahti 
- pe 1.5. Vapun perinteiset tapahtumat sekä Vappuiltamat Rientolassa, mukana mm. Sirpa Puhakka 
- la 9.5. Vasemmisto liikkeellä: telttailua Kauppatorilla ja Varissuolla 
- ke 13.5. Muistoja vaalitaistoista -keskustelutilaisuus kampanja-aktiiveille Panimoravintola Koulussa 
- ke 13.5. Punavihreä ilta uusille jäsenille ja muille kiinnostuneille Panimoravintola Koulussa 
- la 16.5. Vasemmisto liikkeellä: telttailua Runosmäessä ja Pansio-Pernossa 
- to 6.8. Poliittista analyysiä vasemmistolaisittain –keskustelutilaisuus, Manillan köysisali 
- la 15.8. Turku Pride –tapahtuma (osallistuimme kulkueeseen ja puistojuhlaan pitämällä ständiä) 
- la 22.8. Joukkovoima –suurmielenosoitus Helsingissä (paljon aktiiveja mukana) 
- ti 1.9. Puheenjohtajien toimistopäivystys, Hakakatu 
- la 20.9. Mahdollisuuksien tori (esittelypöytä, aktiiveja mukana, osallistujia satoja) 
- to 1.10. Puheenjohtajien toimistopäivystys, Hakakatu 
- 2.-4.10. Kirjamessut  (esittelypöytä, kymmeniä aktiiveja mukana, osallistujia yli 20 000) 
- pe 6.11. Uusi päivä –kirjoittajakoulutus yhteistyössä Vasemmistonuorten kanssa, Hakakatu 
- pe 27.11. Osuuskunta yhteisöllisen työn tilana –keskustelutilaisuus yhteistyössä KSL:n kanssa, 

vetäjänä Jukka Peltokoski, Kirjakahvila 
- la 28.11. Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen –koulutus yhteistyössä KSL:n kanssa, vetäjänä Jukka 

Peltokoski, Rakennusliitto 
- su 6.12. Vasemmisto Runosmäki-seuran joulunavauksessa 
 
Turun VAS:n yhtenä pääjärjestäjänä toteuttamista suurin yleisötapahtuma oli perinteinen Aatteen ja ay-
väen vappu, joka kokosi kulkueeseen ja juhlapaikalle useita satoja osallistujia. Pääpuhujana oli 
ammattiliitto Pron johtaja ja puolueen ay-valtuuskunnan pj Markku Palokangas.  Myös nykyisen Suomen 
kommunistisen puolueen edustajat osallistuivat jo kolmantena vuonna peräkkäin tapahtuman 

http://www.turunvasemmistoliitto.fi/


valmistelutoimikunnan työhön ja ohjelmaan. Vappujuhlatoimikunnan työstä Turun VAS:n puolesta 
vastasi puheenjohtajisto. 
 
Turun VAS pyrki vapputapahtuman järjestämiseen laajasti työväen- ja vasemmistoliikkeiden yhteisenä.  
 
Vapunpäivän iltana turkulainen vasemmistoväki kokoontui Rientolaan vappuiltamien merkeissä. 
Iltamissa kuultiin Sirpa Puhakan alustus Vasemmistoliiton synnystä ja käyntiin vilkasta keskustelua. 
Lisäksi iltamissa esiintyi Väinö Grön sekä Tilhet, pajut ja muut. Paikalla oli useita kymmeniä puolueen 
toimijoita.   

 
Kaikkien tapahtumien järjestämiseen osallistui lukuisa joukko jäsenyhdistysten aktiivisia toimijoita, joita 
ilman ne eivät olisi voineet onnistua. 

 
Koulutustoiminta 

 
Kunnallisjärjestö jatkoi koulutustoimintaa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, jotka avasivat monille 
osallistuneille uusia puolia kaupungin toiminnasta ja eri teemoista. Tällaisia tapahtumia olivat mm. 
poliittinen tilanneanalyysi vaalien jälkeen, kirjoittajakoulutus sekä osuuskuntiin ja kuntayhtiöihin liittyvät 
koulutustilaisuudet. 

 
Talous 

 
Kunnallisjärjestön talous perustui aikaisempaan tapaan ensisijaisesti luottamusmiespalkkioihin, 
vähäisemmässä määrin sijoitustoiminnasta saataviin tuloihin sekä Uuden Päivän osalta pieneltä osin 
sen ilmoitustuloihin. Valtuustoryhmän tuella voitiin järjestää koulutustilaisuus.  
 
Suurimmat menoerät olivat puolipäiväisen kunnallissihteerin palkkakustannukset sekä Uusi Päivä  
-lehden julkaiseminen. 
 
Järjestön talous oli vakaalla pohjalla ja kunnallistoimikunta saattoi päättää merkittävän summan 
sijoittamisesta tulevien kuntavaalien vaalikampanjaa varten. 

 

 
 


